
 
 

                                                     
  ขิง: ช่ือทางวิทยาศาสตร 
   Zingiber officinale  

 

 
ขิงเหมาะกับการถูกจดัใหเปนหนึ่งในสุดยอดอาหารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงขิงมีหลากหลายพันธุ หลากหลาย
ชนิด และทางบรษิัทของเราโฟกัสไปท่ีพันธุพ้ืนบานโบราณชนิดท่ีหายาก ซ่ึงจะพบไดในปาทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย โดยขิงชนดินี้ถึงจะมีขนาดเล็ก แตกล่ินและรสชาติก็แรงไมแพกนั ขอแตกตางระหวางขิงชนิดนีก้บัขิง
ชนิดท่ัวไปท่ีถูกเพาะปลูกเพ่ือผลผลิตจํานวนมาก (เพ่ือกําไรท่ีมากกวา) ก็ชัดเจนอยูแลว ผลการวิเคราะหจากหอง
แลปแสดงใหเห็นถึงขอไดเปรียบของขิงพ้ืนบานดั้งเดิมชนดินี้ในเชิงของขอมูล  ขิง Kin Kaeng ท่ีปลูกในปาไดรับ
การรับรองโดย ACT ซ่ึงขิงชนิดนี้เปนชนดิท่ีชาวเขาใชรบัประทานและขายในตลาดทองถ่ิน ในตลาดท่ัวไปและ
ตลาดสงออกมีขิงชนิดท่ัวไป – ซ่ึงก็ดีอยู แตยังไมดีท่ีสุด  

เทคโนโลยีการถนอมเซลลของเรา (CPT) คือ การดําเนนิการโดยกระบวนการแชแข็งแหงแบบพรีเม่ียม ชวยถนอม
คุณสมบัติตาง ๆ ของขิงชนิดนี ้ เพ่ือใหใกลเคียงกับขิงท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติมากท่ีสุด วิธีการตากแหงตามแบบ
ดั้งเดิมท่ียังคงใชอยูทุกวันนี ้ คือ การตมหรือการนึ่งรากใหออนเพ่ือเตรียมในการตากแหง  การใชความรอนมาก
เกินไปจะปรับเปล่ียนโครงสรางเอนไซม และทําลายวิตามินท่ีไมสามารถทนความรอนได อีกท้ังยังระเหยน้ํามันท่ี
สําคัญ ๆ และลดคุณคาของสวนประกอบท่ีสําคัญตาง ๆ  การท่ีจะเรยีกส่ิงนีว้า “สุดยอดอาหาร” หลังจากท่ีมันไดผาน
กระบวนการตาง ๆ แลว (ในขณะท่ีมันเติบโตในธรรมชาต)ิ ในลักษณะนี้ถือเปนการเลียนแบบ ซ่ึงกระบวนการของ 
CPT ไมใหผงขิงของเราสัมผัสกับความรอนเลยในระหวางกระบวนการอบแหง 

เดิม ขิงถูกใชเพ่ือชวยในการยอยอาหาร บรรเทาอาการคล่ืนไส และชวยตอสูกับโรคไขหวัด และ โรคหวัดธรรมดา 
Gingerol คือ น้ํามันธรรมชาติและสารประกอบท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระ และคุณสมบัติในการ
ยับยั้งการอักเสบ ขิงมีประวัติอันยาวนานในการใชรกัษาอาการเมาทะเล อาการคล่ืนไส และสามารถชวยในการ
บรรเทาอาการแพทองอยางมีประสิทธิภาพ  



ขิงสามารถลดอาการเจ็บปวดกลามเนื้อจากการออกกําลังกายได  จากคุณสมบัตใินการยับยั้งการอักเสบของมัน อีก
ท้ังยังชวยในเรื่องของอาการขอแข็งอันเนื่องมาจากโรคขอกะดกูอักเสบ  

คุณสมบัติในการรักษาโรคเบาหวานของขิงถูกบันทึกไวในป ค.ศ. 2015 จากการศึกษาของผูเขารวมโครงการ
ท้ังหมด 41 คน ดวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ไดผลสรุปวา การใชผงขิง 2 กรัมสามารถชวยลดน้ําตาลในเลือดไดถึง 
12% และในอีกการศึกษาหนึ่ง พบวาในผลระยะยาวปริมาณน้ําตาลในเลือดลดลงถึง 10% ในระยะเวลา 12 สัปดาห 

นอกจากนี้ ขงิยังสามารถชวยในเรื่องการยอยอาหาร ซ่ึงสามารถลดอาการอาหารไมยอยเรื้อรังได และยังชวยบรรเทา
อาการปวดประจําเดือนของสตรีไดเปนอยางด ี วิธีดั้งเดิมนีมี้การอางอิงมาจากการทดลองกับผูหญิงจํานวน 150 คน 
โดยการบริโภค ผงขิง 1 กรัม ในชวง 3 วันแรกของการมีประจําเดือน ซ่ึงผลท่ีไดคือ ผงขิงสามารถชวยลดอาการปวด
ทองประจําเดือนไดดีพอๆ กับยาท่ีใชกันท่ัวไป  

ในการศึกษาทางคลินิก ระยะเวลา 45 วัน โดยใชคนท่ีมีปรมิาณของคลอเลสเตอโรล LDL สูง จํานวน 85 คน โดยใช
ผงขิงปริมาณ 3 กรัม เปนประจําทุกวันจะสามารถลดปริมาณคลอเลสเตอโรล ซ่ึงการศึกษาจากสัตวก็เปนอีกหนึ่ง
การศึกษาท่ีสนับสนุนการทดลองในครั้งนี้ และสวนท่ีสําคญัคือ ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาขิงสามารถลดปริมาณคลอ
เลสเตอโรล LDL ได พอๆกับ ระดับไขมันในเลือดซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับสุขภาพของหัวใจ อีกท้ังยังสามารถลด
ปริมาณของออกซิไดซไลโปโปรตนี ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอโรคหัวใจไดอีกดวย 

ยิ่งมีอายุมากขึ้น ผูคนก็เริ่มใหความสนใจกับสุขภาพดานการรับรู (สุขภาพสมอง) มากขึ้น  ท้ังการอักเสบเรื้อรังและ
ภาวะออกซิเดทิฟสเตรสท่ีจะไปเรงกระบวนการชราและอาจจะกระตุนการเส่ือมสมรรถภาพของสมองลงดวย ซ่ึง
สารตานอนุมูลอิสระและสารประกอบทางชีวภาพอ่ืน ๆ ในขิงสามารถชวยยับยั้งอาการอักเสบภายในสมองได  

สาร Gingerol สามารถชวยยับยั้งการติดเช้ือและแบคทีเรียท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพได ซ่ึงโรคเหงือกอักเสบและโรค
ปริทันต (การตดิเช้ือในชองปาก) รวมถึงไวรัส RSV เปนท่ีรูกันวาเปนสาเหตุของการติดเช้ือทางเดินหายใจ ก็ยัง
สามารถบรรเทาลงไดโดยการใชขิง  

ท้ังหมดท้ังมวลนี้ทําใหขิงติดอยูในอันดับตนๆ ของ 10 สุดยอดอาหาร โดยเฉพาะขิงชนิดพ้ืนเมืองท่ีหายากท่ีขึน้ตาม
ปาในภาคเหนือของประเทศไทยท่ีผานกระบวนการ CPT เปนประโยชนอยางมากตอชีวติของคณุ 

รูหรือไม ขิงสามารถตอสูกับไมเกรนไดดีขนาดไหน  

มาดูกันวาขิงสามารถตอสูกับกับไมเกรนไดอยางไร  สมุนไพรชนิดนี้สามารถเปนทางออกสําหรับไมเกรนไดเปน
อยางดี – อาจจะดกีวายาตัวท็อปสําหรับอาการปวดศีรษะนี้เลยก็ได 



การรกัษาไมเกรนดวยวิธีนี้ใชงาย และถูกกวายาตัวท็อปถึงหลายเทา อีกท้ังยังมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอีกดวย มาดูวา
มันคืออะไร แลวิธีใชของมันกันเถอะ 

ถาคุณเคยตองทรมาณกับอาการปวดศีรษะไมเกรน คุณกค็งจะรูดีวามันไมใชอาการปวดศีรษะธรรมดา 

อาการไมเกรนทําใหการใชชีวิตปกติเปนไปไดยากสําหรับผูคนกวาพันลานคนท่ัวโลก และพวกเขาเสียเงินมากกวา
พันลานดอลลารในคารักษาพยาบาล 

การรักษาจากธรรมชาติจะรักษาไดดีพอ ๆ กบัยา โดยมีผลขางเคียงที่นอยกวาไดหรือไม? 

Michael Greger ประธานบริหารของ Nutritionfacts.org ไดพูดท่ีการประชุมการปฏิวัติอาหารวา ขิงเปนตัวเลือกท่ีดี
มากตัวหนึ่งสําหรับการรกัษาผูปวยไมเกรน 

การศึกษาเกีย่วกบัการเปรียบเทียบขงิกบัยา Imitrex สําหรับการรักษาไมเกรน 

การทดลองแบบอําพราง และสุมผูเขารวมกวา 100 คน ไดมีการเปรียบเทียบระหวางขิงและซูมาทริปแทนหรือท่ีรูจกั
ในช่ือ Imitrex – หนึ่งในยาตัวท็อปสําหรับการรักษาไมเกรน  

นักวจิัยทดลองใช ผงขิงปริมาณ 1/8 ของชอนชา (250 มล.) และ ปริมาณมาตรฐานของตัวยา ซ่ึงผลลัพธท่ีออกมา
ช้ีใหเห็นวาท้ังคูเห็นผลเร็วพอๆ กนั 

ผูเขารวมทดลองสวนใหญเริ่มดวยอาการปวดศีรษะไมเกรนจากปานกลางถึงรุนแรง และหลังจากการใชยาหรือผง
ขิง อาการของพวกเขาเบาลงหรือไมเหลืออาการเลย ผูปวยไมเกรนรายงานถึงความพึงพอใจในการใชท้ังยาและขิง
ในการทดลองครั้งนี ้

แตการรกัษาดวยขิงนั้น มีผลขางเคียงนอยกวามากเม่ือเทียบกับการใชยาซูมาทริปแทนท่ีมีผลขางเคียงเชน อาการ
วิงเวียนศีรษะ งวงซึม และจกุเสียดทอง สวนผลขางเคียงเดยีวของขิงคืออาการทองเสีย ซ่ึงเพียงหนึ่งใน 25 คนเทานั้น
ท่ีมีอาการนี ้

วิธีใชขงิรักษาไมเกรน 

เม่ือเริ่มมีอาการไมเกรน ทาน 1 หรือ 2 แคปซูลขิง ตามดวยน้ําเล็กนอย และรอดูวาอาการดีขึน้หรือไมภายในครึ่ง
ช่ัวโมงหลังจากรับประทานแคปซูลขิง 

อยางท่ี ดร. เกรก็เกอร กลาว 



“ขิงไมเพียงแคมีราคาถูกกวายาตัวท็อปหลายเทา แตมันยงัชวยใหคุณไมตองตกเปนเหยื่อของโรคหัวใจวาย หรือ
เสียชีวิตหลังจากการรับประทานยาพวกนั้นอีกดวย” 

จาก Ocean Robbins CEO ของ เครือขายปฏิวัติอาหาร: 

หากคุณตองการแนวทางการรักษาอาการอักเสบจากขิง นีอ่าจเปนแหลงขอมูลท่ีคุณควรจะรู ก็คือ การนําขิงและ
ขม้ินชันบวกกับพรกิไทยดํามาผสมกนั (ซ่ึงนีจ่ะชวยกระตุนการออกฤทธ์ิสูงถึง 185 เทา) 
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